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Konstnärshemmen vid Tusbysjön, Ahola, Ainola och Halosenniemi 
samt Lotta museet, onsdagen 10.5.2023 
 
 
För cirka 100 år sedan uppstod det vid Tusby-sjön ett konstnärssamfund, som har en 
alldeles speciell plats för vår finska identitet. Idag tar de nationalromantiska 
konstnärshemmen besökaren till den äkta atmosfär där finskheten föddes och ledde till 
självständigheten 1917. 
 
Kl. 8.20 Vi startar från Åbo busstation plattform 10 mot Tusby. På ditresan håller vi en 
 kaffepaus (ingår inte i priset).  
 
Kl. 11.30 Vårt första mål är Ainola. Ainola var Jean och Aino Sibelius’s hem från 1904. 
 Huset är i ursprungligt skicka och man får en unik resa in i musikens och 
 konstens värld. I trädgården finns även Aino och  Jean Sibelius grav. 

 
Kl. 12.30 Juhani Ahos och konstnären Venny Soldan-Brofeldts konstnärshem står på 
 tur efter Ainola. Konstnärssamfundet grundades här. Under den guidade turen 
 får veta mera om vem som bodde i huset och hur det var att leva där. 
 
Kl. 13.45  Efter besöket i Juhani Ahos och Venny Solda-Brofeldts hem är det dags för 
 lunch i Krapinhovi sommarrestaurang (sallad, soppa, huvudrätt, efterrätt och 
 kaffe/te) 
 
Kl. 15.00 Pekka Halonens nationalromantiska konstnärshem Halosenniemi står på tur 
 efter lunchen. Huset har restaurerats till sitt ursprungliga skick och är idag ett 
 konstmuseum där man berättar om Pekka Halonens konst, hans liv och hans 
 vänner.  
 
Kl. 16.00 Sista besöket för vår resa till Tusby-sjön blir Lottamuseet. Där 
 kommer vi även att avnjuta vårt eftermiddagskaffe.  
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Lottamuseet är beläget på Syväranta gård i det kulturhistoriskt värdefulla 
landskapet vid Tusby Strandväg. Den gamla huvudbyggnaden på Syväranta 
förstördes i en eldsvåda år 1947. Vårdstiftelsen för Finlands kvinnor (numera  
Lotta Svärd Stiftelsen) lät år 1995 uppföra en ny byggnad där den gamla villan 
hade stått, och där verkar nu Lottamuseet.  
 

Priset för resan är 100 € / person om vi är 25 – 35 personer. 
Blir vi 36 – 50 personer är priset 90 € / person. 
Om du har ett giltigt museikort kan du dra av 25 € från priset. Jag bekräftar priset när vi vet 
hur många som har anmält sig. 
 
I priset ingår bussresan, lunchen på Krapinhovi och eftermiddagskaffet i Lottamuseets 
kafeteria samt inträdesbiljetterna och guidningarna på svenska.Resan betalas in på Åbo 
Svenska Pensionärsklubbs konto FI75 6601 0010 7439 79 
 
Sista anmälnings- och annulleringsdagen är 21.4.2023 och sista betalningsdagen 
24.4.2023. Observera att anmälningen är bindande efter sista annuleringsdagen..  
 
Anmäl dig till Leena Sjöblom, e-post leena.sjoblom@pp.inet.fi, tel. 040 572 2469 
(textmeddelande). 
 
Annullering av resor: Vi ber alla som deltar i våra resor att observera, att anmälningen är 
bindande efter den angivna sista annulleringsdagen. Annullerar du efter det, måste vi 
tyvärr debitera resan även om du får förhinder. Vi måste nämligen betala våra 
samarbetspartners t.ex. teatern för det antal personer vi har anmält då annulleringstiden 
går ut. Se därför till att era reseförsäkringar är  
 
Annulleringen skall göras antingen per e-post eller textmeddelande till den person som tar 
emot anmälningarna och som finns angiven som kontaktperson för resan på vår hemsida.  


